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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat az Darázsi János életmű 

Kulturális örökség kategóriájú örökség 

Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 

 

Készítette:  

Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 

                                                                        (név)  

                                                                          (aláírás)  

  Ócsa, 2018. október 15.                                          (település, dátum)  

(P. H.)  

 

I.  

A JAVASLATTEVŐ ADATAI  

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

Szöllősiné Panyik Ida nyugalmazott óvópedagógus, tagóvoda vezető. 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Pappné Hajdu Katalin 

Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 

Telefonszám: 0620 326-3325 

E-mail cím: pappne.hajdu.katalin@opke.ocsaportal.hu 

 

II.  

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  

1. A nemzeti érték megnevezése Darázsi János helytörténész, pedagógus életmű 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások X□ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 

 

  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: - 

 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  

X□ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni 

magyarság 

    

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
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Darázsi János helytörténész életmű 

1924 január 5-én született Budapesten, 2016 december 2-ig, haláláig ócsai lakosként értünk 

munkálkodott. Elődei-édesapja, anyai dédapja másfélszáz éve tanítottak református kántor - karnagy  

tanítóként Ócsán. 

1849 júliusában  kántor-tanító dédapja hantolta ki és temette el a golyó általi halálra ítélt, szomszéd 

község, tanító, nemzetőr századosát Halászy Károlyt. 

Darázsi János több éves gyűjtőmunkát végzett a mártírhalált halt honvéd százados  élettörténetének  

felkutatására. A hadtörténeti Intézet  dokumentumai alapján sikerült összeállítani Halászy Károly 

hiteles élettörténetét.  

A II. Világháború Ócsai áldozatainak felkutatása is a nevéhez kapcsolódik. Házról- házra járva , 

beszélgetve állította össze az áldozatok névsorát, akik 1939-től 1945-ig a háborús cselekmények 

miatt, a fronton, lágerekben vagy itthon elhunytak. Összesen 79 nevet sikerült összegyűjtenie . 

A  Terror  Háza Múzeum munkáját annak a 45 ócsai zsidó polgárnak az adataival segítette, akik 

Ócsáról kerültek deportálásra. Munkáját Tallai Gábor programigazgató, 2005-ben köszönő levélben 

ismerte el. 

Széleskörű érdeklődését közel 70 kulturális tartalmú újságcikk és  számos történeti dokumentum 

megírása reprezentálja.  

Alapító tagja, szerkesztőbizottsági tagja  volt az Ócsai Hírmondó C. helyi újságnak, majd rendszeresen 

jelentek meg cikkei a Társas Tükör  majd a Kibíró c. helyi újságok hasábjain is. 

1999. január 22-én  "Ócsáért" és 2008. szeptember 6-án " Ócsa Városáért"  díjjal tüntették ki, 

közösségi munkája elismeréséül. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  

Darázs János  Ócsán végzett helytörténeti kutatásai felbecsülhetetlen értékűek. Legfőbb 

munkássága Halászy Károly halálra ítélt nemzetőr százados életrajzának felkutatása, az ócsai 

II világháborús hősök és az elhurcolt zsidók névsorának és családjának felkutatása. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források)  

 

Helyi kiadványok, cikkek. 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 

 

 

III.  

MELLÉKLETEK  

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja. 
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Fényképek felkutatása folyamatban.  

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek  

Köszönő levél Tallai Gábor programigazgatótól, 

Oklevél az "Ócsáért" díj adományozásához, 

Oklevél a tanulók oktatása, nevelése terén folytatott munkájának elismeréseként. 

 

3. NYILATKOZAT 

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat. 

A fényképek felhasználásához hozzájárulásunkat adjuk. 

Ócsa, 2018. november 16. 

Ócsai Települési Értéktár Bizottság  

 

 

 

 


